SEDAŞ SEL FELAKETİNDE ENERJİ MÜCADELESİ VERDİ
SEDAŞ sel felaketinde ekipleri ile alarma geçti. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ile başlayan şiddetli yağmur,
yarım saat içinde sele dönüştü. Sel felaketi SEDAŞ’ı yedek ekipleri ile alarma geçirirken sahadaki zorlu süreçte
ekipler müşterilere bir an önce elektrik verebilmek için uğraştılar.

TAVŞANLI MAHALLESİ MUHTARI SEDAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ
Dolu ve sağnak yağmur yağışı, bölgede kısa sürede sel felaketi olarak gerçekleşirken, Gebze Tavşanlı
Mahallesi Muhtarı Sadık Güvenç SEDAŞ’ı aradı ve yardım istedi. Muhtar Güvenç SEDAŞ’ı arayarak, aniden
oluşan sel felaketi nedeniyle Ballıkayalar mevkiinde insanların canlarını kurtarmak amacıyla ağaçlara çıktığını
ve enerji hatlarının ağaçlara yakın olduğunu, su seviyesinin artarak yükseldiğini, sel nedeniyle can ve mal
emniyeti için enerji verilmemesinin olası tehlikeleri önleyeceğini bildirdi. Muhtar Sadık Güvenç, SEDAŞ
Yöneticilerinin muhtarlıktan gelen talebin yerinde olduğunu dikkate alarak gerekli önlemleri sağladıklarını
belirterek, SEDAŞ ekiplerinin sel sonrası mahallelerinde orta gerilimde elektrik şebekesine güvenlik içinde
elektrik verdiklerini, alçak gerilimde ise vatandaşları uyardıklarını ve güvenlik önlemi alınması konusunda
gösterdikleri ilgi ve hassasiyet ile verdikleri mücadele nedeniyle SEDAŞ yönetici ve ekiplerine teşekkür ettiğini
belirtti.

Muhtar Sadık Güvenç, bölgede hayvanlarını otlatan ve hayvanlarını bağlı tutan çiftçilerin adam boyuna
yükselen sularda hayvanları boğulmasın diye iplerini çözdüğünü ve onların da canlarını kurtarmaya
çalıştıklarını belirtirken, vatandaşların ağaçlara çıktıklarını söyledi ve “Valilik ile AFAT helikopterle selden
mağdur olan 20 vatandaşımızı bölgeden sağlıklı bir şekilde kurtarılmasını sağladılar. Büyük bir felaketti. Can
kaybı olmamasına şükrediyoruz. Başta Valimize ve Belediye başkanımıza olmak üzere, AFAT yetkililerine,
SEDAŞ’a çok teşekkür ediyoruz” dedi. SEDAŞ Ekipleri sadece Tavşanlı mahallesinde değil, aynı zamanda
Şekerpınar ve Çayırovada da enerji kesintisiyle mücadele ettiler. Şekerpınar kaymakamlık trafo kabinini adam
boyu yüksekliğindeki sel suları bastı. Sel suları ile Trafo binasında kabinlere giren ve bu bölgede biriken
çamur iş makinaları ile kürenirken, SEDAŞ Trafo beton köşkünün içi de su tankerinden basınçlı su sıkılarak
temizlendi. Trafo kabinine uzun süre enerji alınamadı. SEDAŞ ekipleri Gebze ile birlikte İzmit’te de aynı şekilde
mücadele verdiler.
SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin
kilometrekarelik yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 49 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,7 milyon
tüketiciye, 3,5 milyon nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir.
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi
arasında yer alan CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında,
bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda
oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir hizmet vermek üzere elektrik dağıtım
şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e varan dağıtım merkezi ve
toplamda 22 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2017 yılsonu itibarıyla Doğu
Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,7 milyar kWh’tir.
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